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الزمالء األعزاء 

يســعدني أن ندخــل إلــى الربــع الثانــي مــن عــام 2017 بعــد أن أنجزنــا معــً الكثيــر فــي 
الربــع األول مــن هــذا العــام، وهــي اإلنجــازات التــي جــاءت تتويجــً اللتزامنــا باألهداف 
الموضوعــة وثقتنــا فــي أنفســنا. علــى الرغــم مــن التحديــات الكبيــرة بســبب 
الظــروف االقتصاديــة فــي عــام 2016، والتحديــات التــي صاحبتهــا إال أن أســلوبنا فــي 
ــا  ــا جميع ــا به ــي تحلين ــد الت ــق الواح ــات وروح الفري ــع التحدي ــة م ــل بإيجابي التعام
انعكســت بشــكل إيجابــي علــى أداء الشــركة خــالل العــام وظهــر ذلــك جليــً مــع 

بدايــة العــام وخــالل الربــع األول. 

باعتبارنــا شــركة رائــدة فــي الســوق فإننــا نتحمــل مســؤوليات كبيــرة ونتطلــع 
إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة مــن خــالل زيــادة الوعــي وتطويــر ســوق التكافــل. 
ــي  ــة ف ــة المتبادل ــد والثق ــق الواح ــم وروح الفري ــي المنظ ــلوب العمل ــاعدنا األس س
تحقيــق النجــاح المنشــود ونحــن لدينــا قناعــة أكيــدة بــأن نجــاح الشــركة فــي 

ــركة.  ــي الش ــن ف ــع العاملي ــؤولية جمي ــي مس ــا ه ــق أهدافه تحقي

ــا أن  ــأن علين ــً ب ــا بعض ــر بعضن ــل لُنذّك ــن العم ــدًا م ــً جدي ــل ربع ــن ندخ ــه ونح وعلي
نواصــل العمــل الجــاد والســعي الــدؤوب مــن أجــل تحقيــق أهدافنــا والمحافظــة 

علــى مكانتنــا فــي الســوق مــن خــالل تقديــم أفضــل الخدمــات للعمــالء. 

المهندس عبداهلل علي العبداهلل
عضو مجلس اإلدارة

باعتبارنا شركة رائدة 
في السوق فإننا 

نتحمل مسؤوليات 
كبيرة ونتطلع إلى 
تحقيق المصلحة 

العامة. 

كلمة عضو 
مجلس اإلدارة
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كلمة القائم 
بأعمال الرئيس 

التنفيذي

الزمالء األعزاء 

لقد قطعنا شوطً طوياًل في التعامل مع التحديات التي واجهتنا خالل عام 
2016 وها نحن اليوم على أهبة االستعداد للتعامل مع كافة المستجدات في 

عام 2017. 

وال يفوتني أن أثمن وأقدر جهودكم جميعً بال استثناء وأؤكد للجميع سواء 
الذين نتعامل معهم بشكل مباشر أو غير مباشر بأننا نقدر جهود الجميع 

وأننا على يقين من أن النجاح الذي تحقق يعود إلى مساهمة كل واحد منكم 
بال استثناء. 

أما بالنسبة للتحديات فإن النجاح في الحياة ال يمكن أن يكون كاماًل ... ، 
وبالتالي فالتحسين المستمر مطلب ال يختلف عليه إثنان، ومن جهة أخرى 
فإن كل نجاح ال يعني أننا قد نفينا وانتهينا من معوقات تؤخر نجاحاتنا أو 

تعيق نموها أو تقلل من حجمها، معوقات خارجية وأخرى داخلية، والداخلية 
هنا هي محور حديثي، للفت انتباهكم جميعً:

المعوقات الداخلية على ضربين إن جاز لي التعبير، معوقات داخلية لألداء 
بسبب الجهل بالموضوع وهذا ُيعالج بالعلم والتعلم، ومعوقات داخلية 

لألداء بسبب السلوك وهذا أيضً له عالجات ناجعة، وهنا أطلب من الجميع 
التوقف برهة وتوجيه السؤال للنفس:

هل سلوكي صحيح بالنسبة للمؤسسة؟

هل أنا إيجابي أم سلبي؟

هل أنا متفائل أم متشائم؟

هل أنا متعاون أم ال؟

هل أنا أركز في العمل أم تركيزي مشتت؟

هل أنا مقتنع بأني قد أخلصت أم ال؟

هل أنا بذلت كل جهدي أم تكاسلت؟

هل أنا أعطيت العمل حقه أم ضيعت بعض الوقت؟

ما هي إنجازاتي في هذه المؤسسة؟

هل أنا رقم قوي في هذه المؤسسة أم ُيمكن للمؤسسة أن تستغني عني 
ألني ال أضيف أي قيمة فيها؟

هذا التوقف مفيد جدًا للشخص نفسه وبالتالي المؤسسة ألنه كما قلت 
لكل واحد منكم سابقً، أنت هنا لتحمل شيء من مسؤوليات وهموم 

المؤسسة ال أن تكون عبئً وهمً عليها!

فأيهم أنت؟!

حكم ملهمة:

الُمتشائم يرى الّصعوبة في كّل فرصة، والمتفائل يرى الفرصة في كّل   •
صعوبة.

ال تيأس إذا رجعت خطوة للوراء، فالّسهم يحتاج أن ترجعه للوراء لينطلق   •
بقوٍة إلى األمام.

أسامة البرواني
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 

أما بالنسبة للتحديات فإن 
النجاح في الحياة ال يمكن 
أن يكون كاماًل ... ، وبالتالي 

فالتحسين المستمر مطلب 
ال يختلف عليه إثنان
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تم إطالق التكافل في سلطنة 
عمان في عام 2014، عندما صدرت 

وثائق التأمين التكافلي بهدف جذب 
األشخاص الذين تجنبوا منتجات 

الحماية المالية ألسباب دينية. ومع 
بدء تشغيل شركة التكافل الثانية، 

تمكن القطاع من تحقيق بداية ممتازة. 
ووفقا للتقديرات، ُيشكل التكافل نحو 

٨-٩٪ من أقساط التأمين المباشر في 
ُعمان و ٥-٦٪ من إجمالي المطالبات 

المدفوعة. وتزامن إطالق التكافل 
في السلطنة تقريبًا مع انخفاض 
أسعار النفط العالمية وما أعقبه 

من تباطؤ في انتعاش االقتصاد في 
اآلونة األخيرة. وبالتالي فإن نمو قطاع 

التمويل اإلسالمي أصبح األفضل 
مقارنة بباقي القطاعات.

      إن االستفادة من 
تطوير الحصة في السوق، 

وخطة التوزيع، وتجربة 

العمالء في الحصة 

السوقية الحالية، هو ما 

جعل التكافل قادر على 

زيادة حصته في السوق 

بوتيرة سريعة 
إن إطالق التكافل في السلطنة ُيعد أمرًا 

فريدًا من نوعه. وفي معظم األسواق، 
ُيعتبر التكافل مشروعً جديدًا، لذا تحتم 

عليه مواجهة عدة عقبات في البداية، بينما 
ُيعتبر التكافل في السلطنة تجربة فريدة 
من نوعها وذلك بتحويل شركات التأمين 

التقليدية القائمة إلى شركات ُتقدم 
خدمات ومنتجات التأمين التكافلي بشكل 

متكامل. لذلك، فإن االستفادة من تطوير 

الحصة في السوق، وخطة التوزيع، وتجربة 
العمالء في الحصة السوقية الحالية، هو 

ما جعل التكافل قادر على زيادة حصته 
في السوق بوتيرة سريعة. إن قدرة مزودي 

خدمات ومنتجات التكافل على كسب ثقة 
األفراد من خالل األسعار المناسبة وخدمة 

العمالء الممتازة هي من العوامل الرئيسية 
األخرى لنمو التكافل في السلطنة.

إن توعية الجمهور بأهمية الحماية التي 
يقدمها التأمين المتوافق مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية عبر الشراكات مع كبرى 
 المصارف اإلسالمية أمرًا مهمً جدًا. 

ومع قيام شركات التكافل بالتعاون مع 
المصارف اإلسالمية المحلية لتعزيز التمويل 

اإلسالمي ككل، فإننا مقبلون على نقلة 
نوعية في سوق التأمين المحلي. وتعمل 

هذه المبادرات كعامل محفز لنشر الوعي 
حول التكافل في جميع أنحاء البالد.

ومع ذلك، ال يزال التكافل مفهومً جديدًا 
نسبيً في سلطنة عمان حيث توجد فرصة 

كبيرة لتغلغل التأمين. كما أن الوعي 
بالتكافل منخفض مما يلزم العمالء طرح 

أسئلة كثيرة ذات صلة بموضوع التكافل، 
مثل: ما المقصود بالتكافل؟ كم يجب 

علي أن أدفع؟ هل سيكون هناك فائض 
وهل سأحصل على حصة من ذلك؟ يخاطر 

مزودو التكافل ببناء توقعات دون إعالم 
الزبائن بشكل واضح عن التحذيرات، مما 

يؤدي إلى خلق تصورات ووعود غير صحيحة، 
مثل، إتمام عملية دفع المطالبات، وإصدار 

الوثائق وتقديم الخدمات، ولكن ما لم 

يكن هناك تأكيد على قيمة العالمة 
التجارية للتكافل، فإن مزود التكافل 

والمنتجات التي ُيقدمها سيكون حالها 
كحال منتجات التأمين التقليدية.

تكمن قيمة العالمة التجارية للتكافل في 
حماية المجتمعات. ويتطلب من مزودي 

التكافل العمل على موضوع الوعي 
االجتماعي المتسم بالشمولية والمستند 

على اإلنصاف والعدل والتعاون والنزاهة. 
ويستند التكافل على مفهوم التعاون بين 
األفراد الذين يجمعون أموالهم لمساعدة 

بعضهم البعض. ولكي تنمو صناعة 
التكافل في ُعمان وفي أماكن أخرى، من 

المهم أن يشعر صاحب وثيقة التكافل 
باالنتماء إلى المجتمع المحلي.

هناك بعض التحديات على الجانب التقني 
لنمو التكافل. وُتعتبر فترة قيام المشروع 

من خمس إلى ست سنوات من العناصر 
المهمة ألية شركة تأمين تطمح لتحقيق 

نتائج نجاح هائلة.  حيث أنه خالل هذه 
الفترة، تغطي عائدات االستثمار من رأس 
المال أي عجز تشغيلي ألي شركة تأمين 

تقليدية. ومع ذلك، وفي غياب رأس المال 
في صندوق حاملي الوثائق بموجب نموذج 

التكافل، يحرم صندوق حملة الوثائق من 
ميزة الحصول على دخل استثماري كبير 

إلى الحساب. وهذا، في كثير من األحيان، 
يعني أنه ظهور مبكر لمتطلبات القرض 

الحسن مما هو عليه الحال في العادة.

تم إصدار قانون التكافل في سلطنة عمان 
في عام 2015، ومن المتوقع صدور اللوائح 

قريبً. وقد لعبت الهيئة التنظيمية في 
ُعمان دورًا مهمً في تطوير التكافل، ومن 

المتوقع أن تعالج اللوائح بعض من هذه 
القضايا المهمة التي من شأنها أن ُتضيف 

زخمً إضافيً فيما يتعلق بنمو القطاع.

إن نمو التكافل في سلطنة عمان مدفوعً 
من قبل أولئك الذين يجدون في التكافل 

الحل األمثل لألمن المالي والرفاهية. وهذه 
فقط مجرد البداية، فمع وضع اللوائح 

وتوفر المنتجات والخدمات الجديدة من 
قبل شركات التكافل، ستزداد نسبة تغلغل 

التأمين في ُعمان مما يؤدي إلى زيادة 
شاملة في حصة سوق التكافل.

شركات التكافل تحتل الريادة في السلطنة
كثيرًا ما ُينظر إلى التأمين التكافلي على أنه أحد التطورات العالمية الكبرى في مجال التأمين والخدمات المصرفية. فهو 
يفتح األبواب أمام العمالء الذين يحتاجون إلى التأمين ولكنهم متشككون في مفهومه بسبب المعتقدات الدينية. ومع 

ظهور التأمين اإلسالمي ونوافذ الخدمات المصرفية اإلسالمية، إلى جانب التكافل، يرتئي أجاي سريفاستافا بأنه يمكن 
للعمالء اآلن 'اختيار' ما يرونه األفضل لهم دون الحاجة للتخلي عن مبادئهم ومعتقداتهم.

ميزة 
التكافل

أجاي سريفاستافا هو الرئيس التنفيذي 
للعمليات بشركة المدينة تكافل. يمكن 

التواصل معه عبر البريد اإللكتروني 
srivastava@almadinatakaful.com

ميزة التكافل: مجلة أخبار التمويل اإلسالمي

مترجم من مقال مقتبس من: مجلة أخبار التمويل اإلسالمي، إصدار شهر يناير.
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قوة المعرفة

فــي  إســالمي  تأميــن  شــركة  أول  تكافــل،  المدينــة  تؤمــن 

األفــراد  لتمكيــن  واآلراء  األفــكار  تبــادل  بأهميــة  الســلطنة، 

ــل  ــة تكاف ــدف المدين ــد. وته ــق المزي ــى تحقي ــم عل وتحفيزه

مــن تنظيــم مثــل هــذه الــورش إلــى تطويــر وتعزيــز المعرفــة 

فــي المجــاالت الرئيســية ألعمــال التأميــن فــي الشــركة.

تــم تنظيــم ورشــة العمــل، التــي أقيمــت فــي فنــدق ميلينيــوم 

بمســقط جرانــد مــول، مــن قبــل أعضــاء الفريــق الرئيســيين 

وبحضــور عــدٍد مــن الموظفيــن. وقــد تــم فــي ورشــة العمــل 

إعــادة  حــول  عامــة  نظــرة  منهــا،  مواضيــع  عــدة  مناقشــة 

التأميــن مــن قبــل قســم إعــادة التأميــن، إلــى جانــب موضــوع 

اســتثمارات شــركات التأميــن، متابعــة إدارة المخاطــر، ملخــص 

حــول محفظــة تريكاســت و ايــه. ام. اي. موتــور واحتياطــي 

ــب. ــر المكتس ــن غي ــط التأمي قس

شــملت “النظــرة العامــة حــول إعــادة التأميــن” مواضيــع مثــل 

إعــادة التأميــن، أهميتــه، أنواعــه المختلفــة واألطــراف المعنيــة. 

ــم  ــن” تقدي ــركات التأمي ــتثمارات ش ــرض “اس ــي ع ــم ف ــد ت وق

شــرح واٍف عــن مختلــف فئــات أصــول االســتثمار، والعائــدات، 

ــل  ــادة الدخ ــرق زي ــركة، وط ــتثمارات الش ــل اس ــات دلي ومحتوي

ــر،  ــة إدارة المخاط ــق بمتابع ــا يتعل ــركة. وفيم ــتثماري للش االس

الدراســات  مــن  الغــرض  موضــوع  إلــى  التطــرق  تــم  فقــد 

والعوامــل المؤثــرة علــى أحــكام االكتتــاب، وتحديــد نوعيــة 

المخاطــر، ومشــاكل الحريــق فــي المســتودعات، وتقديــرات 

إدارة  تحســين  حــول  وتوصيــات   PML حســاب   - الخســائر 

ــت و  ــة تريكاس ــص “محفظ ــص ملخ ــا يخ ــا فيم ــر. أم المخاط

ايــه. ام. اي. موتــور” فقــد تــم مناقشــة دور “أداة ذكاء األعمــال” 

وكيفيــة اســتخدامها الكتتــاب ومطالبــات المركبــات والتــي 

تضمنــت عرضــً مرئيــً مباشــرًا. أخيــرًا وفيمــا يتعلــق باحتياطــي 

ــه  ــة أهميت ــم مناقش ــد ت ــب، فق ــر المكتس ــن غي ــط التأمي قس

ــره. ــرق تطوي ــه وط وكيفيت

األفــراد  لتمكيــن  هامــة  وســيلة  ُتعتبــر  األفــكار  تبــادل  إن 

ــات  ــزز بوجه ــح مع ــل ناج ــق عم ــن فري ــي تكوي ــاعدة ف والمس

التأميــن. نظــر متطــورة حــول قطــاع 

سلسلة ورش عمل “تبادل المعرفة” من المدينة تكافل

قصة العدد

إن تبادل األفكار ُتعتبر وسيلة هامة 
لتمكين األفراد والمساعدة في 

تكوين فريق عمل ناجح.
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نجحنــا فــي شــركة المدينــة للتأميــن وبجهــود مــن اإلدارة التنفيذيــة 
ــرة  ــرة القانونيــة ، وإســتطاعت هــذه اإلدارة بنــاء دائ فــي تأســيس الدائ
ــن  ــركات التأمي ــي ش ــودة ف ــر الموج ــن الدوائ ــز بي ــر األمي ــة تعتب قانوني
العاملــة بالســلطنة. وذلــك إلرتبــاط أعمــال شــركة التأميــن إرتباطــً 
وثيقــً بالقانــون ، فـــأعمال الشــركة كلهــا تتــم مــن خــالل إصــدار وثائق 
التأميــن التــي تخضــع فــي أحكامهــا إلــى المبــادئ القانونيــة العامــة 
والنصــوص القانونيــة الخاصــة التــي تنظــم قطــاع التأميــن فــي كل 
دولــة ، وتــم التعاقــد مــع الفاضــل مؤمــن إبراهيــم إلنشــاء هــذه 
الدائــرة للخبــرة التــي يتمتــع بهــا فــي مجــال التأميــن والقانــون ألكثــر 
مــن خمســة عشــر عامــا . هــو أول خبيــر معتمــد فــي عقــود التأميــن 
لــدى وزارة العــدل ومحكــم معتمــد لــدى محكمــة مســقط فــي 
قضايــا التأميــن ، باإلضافــة إلــى مجموعــة مميــزة مــن الموظفيــن 

ــون . ــن والقان ــاع التأمي ــرة بقط ــاب الخب أصح

وتبــرز أهميــة الدائــرة القانونيــة مــن خــالل الدعــم الــذي تقدمــه لدائــرة 
شــؤون الموظفيــن فــي صياغــة عقــود العمــل التــي يتــم إبرامهــا 
ــات  ــن عملي ــم ع ــي تنج ــاكل الت ــل المش ــركة وح ــن بالش ــع العاملي م
التعاقــد ومســاعدة دائــرة شــؤون الموظفيــن فــي التطبيــق الصحيــح 
لقانــون العمــل بالشــكل الــذي يجنــب الشــركة حــدوث أي نزاعــات مــع 
وزارة القــوى العاملــة. فضــال عــن  التنســيق بينهــا وبيــن دائــرة اإلكتتــاب 
ــركة ،  ــا الش ــي تصدره ــن الت ــق التأمي ــروط وثائ ــود وش ــة بن ــي صياغ ف
وصياغــة هــذه البنــود والشــروط عــن طريــق الدائــرة القانونيــة يجنــب 
الشــركة الكثيــر مــن المخاطــر فــي حالــة نشــوب أي نــزاع مــع المؤَمــن 
لهــم ، فكلمــا كانــت هــذه الشــروط واضحــة ومتوافقــة مــع النظــم 
ــت  ــا تمكن ــول به ــة المعم ــادئ القانوني ــد والمب ــريعات والقواع والتش

الشــركة مــن تجنــب النزاعــات مــع المؤمــن لهــم .

وال يقــف دور الدائــرة القانونيــة عنــد هــذا الحــد بــل يمتــد الــى صياغــة 

العقــود المبرمــة مــع الــوكالء وسماســرة التأميــن المتعاقديــن مــع 

الشــركة وكذلــك صياغــة اإلتفاقيــات مــع ورش إصــالح المركبــات 

التــي تتعامــل مــع دائــرة المطالبــات ، ومراجعــة جميــع العقــود التــي 

تبرمهــا الشــركة فــي مختلــف المجــاالت ، إضافــة إلــى الدعــم الــذي 

تقدمــه الدائــرة القانونيــة ضمــن الشــركة لدائــرة المطالبــات فــي 

الحصــول علــى مســتحقاتها مــن األطــراف ذات العالقــة ســواء كانــوا 

ــا اإلســترداد  أفــرادًا أو هيئــات اعتباريــة ويتجلــى هــذا الــدور فــي قضاي

فتحصيــل هــذه المبالــغ المترتبــة للشــركة يشــكل مــوردًا هامــً ال 

يســتهان بــه مــن خــالل توفيــر إيــراد نقــدي يدعــم الشــركة  مــن خــالل 

ــبقً. ــا مس ــط له ــة والمخط ــداف الموضوع ــق األه تحقي

و مــع التطــور الحاصــل بــاإلدارة التنفيذيــة والجهــد المبــذول مــن 

قبــل هــذه اإلدارة باإلرتقــاء بالشــركة وجعلهــا فــي مصــاف الشــركات 

ــي  ــا ف ــي حققته ــج الت ــالل النتائ ــن خ ــك م ــلطنة وذل ــي الس ــى ف األول

عــام 2016 ، تبــذل الدائــرة القانونيــة جهــدًا إضافيــً فــي مســاندة جميــع 

ــن  ــرات العاملي ــخير خب ــة بتس ــاالت القانوني ــي المج ــركة ف ــر الش دوائ

ــة  ــالل المعرف ــن خ ــي م ــال القانون ــن والمج ــال التأمي ــي مج ــا  ف فيه

الكاملــة للقوانيــن المعمــول بهــا بالســلطنة وإجــراءات التقاضــي 

وإســتخدام هــذه المعرفــة فــي خدمــة قضايــا الشــركة إضافــة إلــى 

ــب  ــن مكات ــي م ــاع القانون ــم بالقط ــى تربطه ــزة الت ــات الممي العالق

محامــاة ومحاكــم ، فضــاًل عــن كونهــا الدائــرة الوحيــدة بيــن شــركات 

ــر علــى العنصــر النســائي .  التأميــن التــي تعتمــد بشــكل كبي

من اليمين إلى اليسار:  فاطمة الشنفري ،  فايزة البلوشي، مؤمن علي إبراهيم - مدير أول - إدارة الشؤون القانونية،  مسعود الحارثي، ليلى الغاربي  

 فريق قسم 
الشؤون القانونية
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قامــت شــركة المدينــة للتأميــن بتنظيــم ورشــة عمــل خاصــة حــول التأميــن إلــى جانب 
تقديــم عــرض تأميــن حصــري لموظفي شــركة محمــد البروانــي لخدمات النفــط. وقد 
تضمنــت ورشــة العمــل عرضً مفصــاًل عن جميع عروض المنتجات التي تشــمل ســندباد 
 للتأميــن علــى الســفر، وتأميــن العمالــة المنزليــة، والتأميــن المنزلــي، وتأميــن المحتــوى، 
و موتــور برســتيج، والتأميــن علــى الســيارات، والتأميــن علــى اليخــوت الخاصــة، والتأميــن 

علــى الحيــاة االئتمانــي لألفــراد والتأميــن علــى األمــراض الخطيــرة لألفــراد.

ــق  ــدار وثائ ــص، إص ــات مخص ــف عالق ــل، موظ ــا مث ــدة مزاي ــري ع ــرض الحص ــمل الع ش
التأميــن وتســجيل المطالبــات فــي موقــع تواجــد العميــل، برنامــج " أّمــن اآلن وادفــع 
الحقــً " الــذي تضمــن خيــارات الدفــع الســهل لحاملــي البطاقــات االئتمانيــة مــن بنــك 
مســقط وإمكانيــة دفــع األقســاط بــدون فوائــد لمــدة 12 شــهرًا )تطبــق الشــروط 
واألحــكام(، إلــى جانــب خدمــة دفــع األقســاط عبــر قســم المــوارد البشــرية بشــركة 

ــل. ــة تكاف ــة المدين ــن بموافق ــط ره ــات النف ــي لخدم ــد البروان محم

ويهــدف هــذا العــرض الحصــري إلــى تمكيــن األفــراد مــن الوصــول إلــى خدمــات التأمين 
وحمايــة أنفســهم مــع شــركة المدينــة للتأمين بطريقــة ســهلة وفعالة.

تأمــــيــــٌن بثقــــــة
ورشة عمل حول التأمين وعرض خاص لموظفي 

شركة محمد البرواني لخدمات النفط.
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التوعيــة  برنامــج  فــي  تكافــل  المدينــة  شــاركت 
فعاليــة ضمــن  وذلــك  التكافــل   بمفهــوم 

“ المجلــس” مــن بنــك العــز اإلســالمي، والتــي أقيمــت 
الثامــن مــن شــهر ديســمبر   بنــزوى جرانــد مــول فــي 

عام 2016.

لتبــادل  للجميــع  المجلــس  أبــواب  فتحــت  وقــد 
اإلســالمية  الصيرفــة  منتجــات  حــول  المعلومــات 

المقدمــة مــن قبــل البنــك إلــى جانــب منتجــات التكافــل 

المقدمــة مــن المدينــة تكافــل. وتأتي مشــاركة الشــركة 

خدماتهــا  عــرض  بهــدف  الفعاليــات  هــذه  مثــل  فــي 

ــد  ــل نافي ــة الفاض ــر الفعالي ــد حض ــزوار. وق ــا لل ومنتجاته

شــافي والفاضــل ســليمان بــن حمــد بــن ســعيد الوائلــي 

مــن المدينــة تكافــل.

 المشاركة في فعالية “المجلس” 
في نزوى

اجتماع مناقشة أعمال الربع األول )2017(
تــم عقــد اجتمــاع مناقشــة أعمــال الربــع 
بغرفــة   2017 ينايــر   19 فــي   )2017( األول 
اجتماعــات شــركة المدينــة للتأميــن. وقــد 
تــرأس االجتمــاع الرئيــس التنفيــذي للعمليات 
ــي  ــم ف ــه. ام. اي. ت ــق اي ــاء فري ــور أعض بحض
ــا  ــات منه ــدة موضوع ــة ع ــاع مناقش االجتم
طــرح أفــكار جديــدة لألعمــال، اإلطــار المثالي 
لإلنتاجيــة فــي الربــع األول مــن عــام 2017 مــن 
أجــل تحقيــق نتائــج ممتــازة وكســب عالقات 
وثيقــة وتطويــر القــدرة علــى إقنــاع العمــالء 

الحالييــن والمحتمليــن.
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لتقديــم  باســتمرار  تكافــل  المدينــة  تســعى 

معاييــر  ولوضــع  لعمالئهــا  الخدمــات  أفضــل 

جديــدة لعملياتهــا، كمــا يواصــل فريــق قســم 

ــرق  ــاد ط ــى إيج ــل عل ــات العم ــات المركب مطالب

ــع  ــيً م ــة. وتماش ــس الغاي ــل نف ــن أج ــدة م جدي

ــات  ــات المركب ــم مطالب ــق قس ــرح فري ــك، ط ذل

“نظــام  فــي  تمثلــت  جديــدة  مبــادرة  مؤخــرًا 

تتبــع المطالبــات الســريع”. وُتعــد هــذه المبــادرة 

هــي األولــى مــن نوعهــا فــي ســوق التأميــن 

بالســلطنة، حيــث ُيركــز “نظــام تتبــع المطالبــات 

المطالبــات  تســوية  علــى  الســريع”حاليً 

الصغيــرة.

الفاضل سوريش كومار
مدير أول - مطالبات المركبات 

 نظام تتبع 
المطالبات السريع، 

ألول مرة في 
السلطنة

أبرز المزايا

عــدم اضطــرار العميــل إلــى خــوض العديــد مــن الخطــوات   ●
مثــل  المطالبــات،  تســوية  معاملــة  إلنجــاز  المعقــدة 

ورش  ومتابعــة  الفحــص،  ســاحة  إلــى  المركبــة  احضــار 

ــص  ــج الفح ــار نتائ ــعار وانتظ ــرض باألس ــداد ع ــح إلع التصلي

والموافقــات.

للعميــل الخيــار بتصليــح مركبتــه فــي أي ورشــة تصليــح مــن   ●
ــبه. ــذي يناس ــكل ال ــاره وبالش اختي

ــوم  ــاس الرس ــى أس ــالء عل ــات العم ــوية مطالب ــيتم تس س  ●
للتســوية. القياســية 

يتــم إعــداد عــرض تســوية للمطالبــات فــورًا بعــد قيــام   ●
ــم  ــي ت ــات الت ــريع للمركب ــص الس ــا بالفح ــن لدين الفاحصي

احضارهــا إلينــا.

بعــد المناقشــات والتوقيــع علــى اســتمارة الموافقــة، يتــم   ●
ــي. ــوم التال ــي الي ــل ف ــع للعمي ــند الدف ــداد س إع

نطاق المطالبة

ــة  يجــب أن تكــون المطالبــة فقــط علــى الحــوادث المروري  ●
الطفيفــة، البســيطة فــي طبيعتهــا، قطــع غيــار المركبــات 

ــة. ــة واألصلي ــة التالف الخارجي

المركبات القابلة للقيادة.  ●

تنطبــق المطالبــة علــى الســيارات الخفيفــة فقــط التــي   ●
تصــل إلــى 3 أطنــان.

ســيتم فــرض رســوم علــى أعمــال التصليــح والطــالء علــى   ●
حــدة، وســتفرض تلــك الرســوم كلمــا تطلــب اســتبدال 

قائمــة  أو  فاتــورة  إلصــدار  الحاجــة  دون  الغيــار  قطــع 

باألســعار.

تندرج المركبات المصنعة عام 2000 تحت هذا النطاق.  ●
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تفضلوا بزيارتنا في مقرنا الجديد:
رقم البناية: ٥٠١، رقم الوحدة: ٣٠١، 

رقم القطعة: ١٣٥، رقم السكة: ٣٥٠٦
المنطــقــــة: حي مطرح التجاري، روي، 

مسقط, بالقرب من: محطة نفط عمان
الهاتف: ٢٤٧٧١٨٨٨

Shell
Filling Station

WAY 3506

W
AY

 3
50

6

Bank Muscat

UMS

Oman Oil
Filling Station

OIFC

Al OmaniyaFinancials

Building No. 501

SPAR

Sharaf DG

To Ruwi & Darsait

To Wadi Kabir

To H
onda R

oad

To Wadi Kabir

To Ruwi & Darsait

Oman 
Sheraton

قمنا بنقل مقر قسم مطالبات لخدمتكم بشكل أفضل
المركبات إلى عنواٍن جديد

تم افتتاح أبواب المقر 

الجديد في ٩ يناير ٢٠١٧، 

وذلك من أجل راحة زبائننا 

الكرام وتسهيل حصولهم 

على خدمة مطالبات 

تأمين المركبات.

خريطة الموقع
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